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21. 4. 2020 – Obisk predsednika republike Boruta Pahora ob svetovnem 

dnevu Zemlje, kjer se bo seznanil s stanjem Blejskega jezera na povabilo 

župana Bleda Janeza Fajfarja 

Pisno gradivo za sestanek s strani Društva Spoštujmo Bled 

 

1. Predstavitev Društva Spoštujmo Bled 

Skupina ljudi, zaskrbljena zaradi razmer v kraju, predvsem zaradi slabšanja stanja 

jezera in  območja Bleda, ki je izpostavljen negativnim vplivom množičnega in 

pogosto dokaj cenenega turizma, nenadzorovani in pretirani pozidavi zelenih 

površin, neurejenem prometnem režimu, je leta 2018 ustanovila Društvo za varstvo 

naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico (skrajšano »Spoštujmo Bled«). 

V društvo so vključeni člani, ki jim je mar za Bled in njegovo okolico, ohranjanje in 

zaščito naravnih in kulturnih vrednot, za kvaliteto vode jezera in njegovih pritokov, 

za zaščito krajanov, ki so v tem posebnem ambientu razvili samosvojo kulturo, 

tisti, ki se zavzemajo za dvig kvalitete turistične ponudbe, kot tudi tisti, ki se 

zavzemajo, da se pri načrtovanju razvoja kraja upošteva vsak posameznik, s 

svojimi specifičnimi interesi in potrebami. 

2. Jezero – problematika v očeh društva 

Društvo smatra, da je jezero »oko« v katerem se odraža naš odnos do naravne in 

kulturne dediščine, spoštovanje do lokalne tradicije in kulture, kot tudi naš odnos 

do soljudi. Intenzivnost in dolžina cvetenje jezera je torej po našem mnenju odraz 

prevelike brezbrižnosti, nespoštovanja naravne lepote, prevlade profita nad 

naravovarstvenimi interesi in prevlade kratkoročnih interesov nad trajnostnimi. 

To kar se dogaja z jezerom skoraj pol leta je nedopustno, kot njena skrbnika sta 

padla na izpitu tako država, kot tudi lokalna skupnost. Glede na alarmantno stanje 

je takoj potrebno pričeti z odpravljanjem bistvenih vzrokov za onesnaženje, torej, 

potrebno je nemudoma ustaviti nadaljnje onesnaževanje jezera, zato jezero 

potrebuje takojšnje zdravljenje in višjo stopnjo zaščite. 

Pritisk na jezero se iz leta v leto samo stopnjuje (Bled ima 9000 ležišč, letno gre 

mimo jezera več mio. vozil, v sezoni je na Bledu 3-5 krat več turistov, kot 

domačinov, cca 6000 kopalcev dnevno..) zato je v bližnji prihodnosti ob takem 

trendu pričakovati drastično poslabšanje stanja jezera, ko Bled ne bo več zanimiv 

za turizem, celo življenje ob njem bo verjetno postalo neznosno in zdravju 

škodljivo. 

Lokalna skupnost se v preteklosti po našem mnenju ni dovolj zavzemala za 

zaščito naravnih spomenikov, predvsem jezera, ni se ozirala na predloge, prijave 

različnih društev in civilnih iniciativ, ki so opozarjali na škodo v tako enkratnem in 

zelo občutljivem naravnem prostoru, temveč je sledila nenasitnim apetitom 

turistične in nepremičninske strukture, ki so plenili Bled in ustvarjali velike dobičke, 



ki jih pa niso vračali v zaščito in razvoj kraja. Infrastruktura (ceste, kanalizacija, 

vodovodno omrežje…) Bleda takih pritiskov preprosto ne zdrži, nihče ni upošteval 

teh omejitev, kaj šele naravnih omejitev kraja. 

Bled je postal iz mondene počitniške destinacije kraj za dnevni obisk s poceni 

nastanitvami, nizko kvaliteto gostinskih storitev in zastonjkarskim kopanjem v letni 

sezoni. Učinkovitega upravljanja s krajem enostavno že dolgo ni več, domačini 

imajo na te tokove vedno manj vpliva, saj ga polnijo tuji »tur operatorji« in hotelirji, 

ki imajo sedež izven občine. 

Vode v naši državi varuje Zakon o vodah. Blejsko jezero je voda prvega reda. Ne 

glede na celotno zakonodajo, ki je povezana za varovanje voda in Blejskega 

jezera, društvo ugotavlja, da normativna zaščita v praksi ne deluje. Nadalje 

društvo ugotavlja, da se ne glede na to, da je diagnoza za slabo stanje jezera 

znana že več let, se žal glede ukrepov zaščite jezera nič ne spremeni, ne na 

nivoju države in ne na nivoju občine, saj obe pogosto le prelagata odgovornost 

ena na drugo. Ni nam znano, kje so v tem procesu družbe, ki se ukvarjajo s 

turistično dejavnostjo, hotelirji, ki se navzven proklamirajo za družbeno odgovorne 

in usmerjene k trajnostnemu razvoju. Te bi morale pokazati največjo skrb za stanje 

jezera, saj je od njega odvisen ves blejski turizem. Le upati je, da se na Bledu ne 

bo ponovil »španski scenarij«. 

Naše društvo, kot tudi Društvo za varstvo okolja Bled, stalno opozarjata na 

onesnaževanje jezera, pristojnim institucijam prijavljata subjekte, ki ogrožajo jezero 

(kot. npr. gnojenje v pojezerju, onesnaženje (tudi kemično) jezerskih pritokov, 

soljenje ceste, uporaba umetnih gnojil v kampu Zaka, onesnaženje jezera preko 

odtočnih cevi pod Kazino, slabo tesno kanalizacijo pod hotelom Toplice, 

neregulirano kopanje skoraj ob celotni obali jezera, gradnjo in obratovanje parkirišč 

v bližini jezera brez ustreznih oljnih lovilcev, onesnaževanje Save Bohinjke ob 

iztoku Jezernice in čistilne naprave). 

Čeprav Zakon o varstvu okolja v tretjem odstavku 110. b člena glede okoljske 

škode na vodah določa, da je, citiram: »Okoljska škoda na vodah je škoda z večjim 

škodljivim vplivom na ekološko, kemijsko, količinsko stanje ali ekološki potencial 

vode..«, nas čudi, da pristojne občinske in republiške institucije ne podajo prijav 

okoljske škode, saj se kvaliteta jezerske vode vidno slabša, kar dokazujejo meritve, 

ki jih izvaja limnološka postaja. Ali bo res potrebno ovaditi lastnika jezera, ker tako 

slabo skrbi zanj, kar so nam predlagala sorodna društva v državah članic EU ? 

Naštejmo le nekaj virov onesnaževanja jezera, ki jih je potrebno nemudoma  

odpraviti ali strokovno preveriti: 

- nesistematično grajena  in na določenih delih dotrajana ali celo 

nevodotesna kanalizacija v pojezerju (več 10 objektov ni priključenih, prej smo 

imeli mešano kanalizacijsko omrežje, sedaj gradimo ločen sistem,  nepravilno 

delovanje čistilne naprave in fekalne odplake, ki prihajajo v jezero in Savo Bohinjko 

– strokovna mnenja glede delovanju kanalizacije so različna, zato predlagamo 

sestanek in uskladitev mnenj), 

- pritok Mišca je onesnažen zaradi živinoreje in poljedelstva na območju 

Gorij in Blat, je močno obremenjen z dušikom in fosforjem. Dodatno ga onesnažuje 

tudi ribogojnica, ki jo upravlja ribiška družina Bled (predlagamo, naj se umetni 

dotok vode v jezero zapre ali pa ustrezno sanira), 

- verjetno slabo delovanje natege (poškodbe cevi, spojev, nekateri deli cevi 

so v mulju - predlagamo strokovno, neodvisno komisijo, da ugotovi dejansko 

stanje), 



- vplivi prekomernega, izletniškega, netrajnostnega, neekološkega turizma in 

družbeno neodgovornega turizma (ugotavljamo odsotnost učinkovite regulacije in 

omejitve), 

- pretirana pozidava v pojezerju, gradnja parkirišč brez oljnih lovilcev, 

avtomobilski promet preblizu obale,(predlagamo prepoved pozidave, širitve 

obstoječih objektov, graditev garažnih hiš,  kot tudi načrtovane gradnje npr. 

wellness centra v Zaki),  

- neregulirano kopanje skoraj po celotni obali jezera (predlagamo, da se 

kopanje dovoli le v kopališčih brez krem in olj, ki škodijo jezerski vodi, uredijo WC 

in učinkovito preganja kršitelje), 

- gnojenje v pojezerju, ne le njiv, temveč tudi travnikov, parkov, gozda, 

(dušika in fosforja je v okoliški zemlji preveč, kar se spira v jezero -  zato 

predlagamo popolno prepoved gnojenja v vplivnem območju jezera, društvo tudi ne 

podpira uničevanje naravnih habitatov ob jezeru in sajenje vrtnih rož neposredno 

ob obali), 

- v jezero se pogosto zlivajo različne umazane ali izcedne vode iz asfaltnih 

površin,  soljenje cest v zimskem času, vanj pada listje…(predlagamo, da se zgradi 

jarek (obroč okoli jezera) za zajem vseh površinskih, meteornih voda, ki se sicer ob 

nalivih  spirajo v jezero - to se žal ni izvedlo istočasno, ko se je na novo nameščala 

razsvetljava okoli jezera), 

- slabšanje kvalitete zraka (vse več hotelskih in stanovanjskih objektov, 

povečan promet – predlagamo sprejem standardov s čim nižjimi emisijami za 

ogrevanje objektov ter prepoved  disel vozil v kampu Zaka), 

- nestrokovno in naravovarstveno premalo zaščitni gradbeni posegi v 

pojezerju (npr. še tajajoče urejanje kanalizacije in cestišča v Zaki in ribogojnici – 

predlagamo  neodvisni nadzor), 

- hranijo se ribe (predvsem krapi) in vodne ptice (predlagamo popolno 

prepoved hranjenja rib in ptic), 

- vse potoke in izvire, ki so včasih tekli v jezero je potrebno ustrezno očistiti 

in speljati nazaj v jezero (ledeniško jezero potrebuje čim večji dotok čiste vode). 

Že leta 2012 je bila delno izdelana študija predloga za pripravo podrobnejšega 

načrta upravljanja voda za Blejsko jezero. Do danes ni prišlo do uresničitve, očitno 

zaradi neusklajenosti med državnimi nosilci urejanja prostora oz. upravljanja z 

vodami. 

Društvo meni, da je možno učinkovito upravljanje z jezerom, le na ta način, da se 

vanj vključi celotno pojezerje, zato bi morala država in lokalna skupnost sprejeti 

enoten dokument in v njem opredeliti konkretne izvajalce nalog in program 

ukrepov. Za izboljšanje stanja jezera se mora najprej uskladiti stroka in nemudoma 

sprejeti obvezujoče sklepe za ustreznejšo zaščito in učinkovitejše »zdravljenje« 

Blejskega jezera. 

Čeprav je Blejsko jezero z otokom sicer v obeh varstvenih režimih, kot naravna in 

kulturna vrednota, je očitno še premalo zaščiteno, saj so pritiski nanj preveliki, zato 

je potrebno sprejeti tako normativno ureditev, ki bo učinkovito varovala jezero in 

preganjala kršitelje. Bled mora za vse gospodarske subjekte, kot tudi za krajane in 

turiste sprejeti najvišje okoljevarstvene standarde. Niso nam poznani razlogi, zakaj 

občina nasprotuje npr. ustanovitvi krajinskega parka. Društvo podpira idejo, da bi 

se pravno reguliralo celotno vplivno območje jezera enovito in celovito s specialnim 



predpisom, saj dosedanja zakonodaja in zaščita jezera z množico prepisov, za 

katera so pristojna različna ministrstva, ni zagotovila ustrezne zaščite jezera. 

Ob koncu naj v imenu društva omenim, da podpiramo prizadevanja občine in 

države, da končno pripravita učinkovit načrt upravljanja z jezerom, pričakujemo pa 

tudi, da bodo vse institucije v skladu z zakonskimi pristojnostmi poročale, kaj so do 

sedaj storile glede prijav, kot tudi glede zadnjega, februarskega onesnaženja 

jezera, skratka pozivamo vse pristojne inšpekcijske in kriminalistične službe, da 

javnosti sporočijo, če so izrekli kakšne ukrepe oz. v kakšnem stanju se postopki 

nahajajo. 

Civilna iniciativa tudi pogreša nabor konkretnih ukrepov, kot tudi  seznam 

terminskih planov, ki naj bi jih za reševanje in učinkovito upravljanje izvedla država 

in občina. Pričakujemo tudi, da bodo vsi subjekti, ki so že do sedaj izražali skrb in 

aktivnosti glede zaščite jezera v ta proces vključeni, predvsem pa, da se bodo pri 

izvajanju ukrepov in financiranju izboljšanja stanja, odzvale vse gospodarske 

družbe, ki se ukvarjajo s turizmom, pa tudi, da bo projekt zaščite jezera vključeval 

celotno pojezerje, kar bo zahtevalo dokajšnja finančna sredstva, tak projekt pa bi 

se lahko delno financiral iz sredstev EU. 

Predsednik društva Spoštujmo Bled. 

Srečko Kunčič 

 

 

 


